
 اتعلى الطرقعدم ترك مسافة أمان كافیة نسبة سلوكیات یشیر إلى تنامي  استطالع سالمة الطرق في قطر
 
 
 الثاني لسالمة الطرق في قطر لتسلیط الضوء على سلوكیات القیادة في قطر االستبیانتكشف نتائج ‘ قطر للتأمین’ •
 بشكل واضح منتشرةتزال ما عدم ترك مسافة أمان كافیة ظاھرة  •
  .زمن التنقل وتقلیل البنیة التحتیة للطرق تطویر تشتمل على القیادة التصورات اإلیجابیة لتوجھات •
 ائد المركبة.ق وتشتت تركیز مسارالعن  المفاجئ واالنحرافالسرعة الزائدة  الغیر مرغوب فیھا تتمثل فى القیادة یاتسلوك •

 
سلبیة على الطرق تفوق الاإلیجابیة  أن سلوكیات القیادة ‘للتأمین شركة قطر’أشار استطالع سالمة الطرق في قطر الذي أجرتھ 

ً إلى  االستطالعمنھا. ویھدف ھذا   في قطرقائدى المركبات تحدید مختلف جوانب سلوكیات الذي یتم إجراؤه مرتین سنویا
ً  التي ترتبط یاتالسلوكأھم والت وقت التنقل دباإلضافة إلى إبراز مع حول البنیة التحتیةوتصوراتھم  الحركة  حوادثباب بأس غالبا
 في قطر.  المروریة

 
 الماضیة: 6الـ شھراألعلى مدى  االستطالعأبرز نتائج 

الماضیة، مما أدى  6الـ  شھراألن البنیة التحتیة للطرق قد تحسنت على مدى إلى أ) ٪68ع (ستطالن في االوشاركغالبیة المأشار 
 ).٪38متعة القیادة ( وزیادة) ٪67(التنقل بنسبة وقت  تقصیرإلى 

 
 سلوكیاتتحسن طفیف في  ، مع وجود٪57إلى  ٪62القیادة الخطرة على مدى األشھر الستة الماضیة من  مستویات خفضتوان
 على الطرقاتلمسار عن االمفاجئ  االنحرافكما انخفضت معدالت ). ٪74على الطرق ( السرعة الزائدة)، و٪85( بنسسبةقیادة ال

دون تغییر خالل األشھر الستة ما تزال  عدم ترك مسافة أمانظاھرة ن ال أالمشاركین في االستطالع. إآراء  وفق ٪70إلى 
 ).٪76( بنسبة الماضیة

 
المناعي، نائب رئیس المجموعة ووالرئیس التنفیذي لشركة قطر  خلف تعلیقھ على نتائج االستطالع، قال سالمفي معرض و

المبادرات  لىإالتي شملتھا الدراسة تسیر في االتجاه الصحیح، وھذا ما یعود بشكل رئیسي  والنتائجللتأمین: "إن معظم الجوانب 
 عللغایة بإجراء ھذا االستطالنحن فخورون والسالمة على الطرق في قطر.  بھدف تعزیز مستویاتالداخلیة ھا وزارة أطلقتالتي 
ً إنشاء شركة قطر للتأمین الرامیة إلى جھود ل تجسیداً  على المدى الطویل من نوعھ الفرید ً اوذلك تم طرق أكثر أمانا ع م شیا

 ".2030رؤیة قطر الوطنیة والمروریة لسالمة ااستراتیجیة 
 

الوعى بالسالمة ال أنھ ینبغي بذل المزید من الجھود من أجل زیادة : "رغم وجود مؤشرات إیجابیة بشكل واضح إوأضاف قائالً 
 علىالمعنیة  النقل وتشجیع جمیع األطراف أنظمةفي قطر، وھذا یعني تضافر العمل الجماعي في جمیع جوانب  المروریة

 . "على الطرق المساھمة في تحسین مستویات السالمة المروریة
 

القادم في منتصف  االستطالعر أن یكون ومن المقر qic-insured.comتفاصیل االستطالع متاحة على الموقع االلكترونى 
 .2017الربع األول من عام 

 
 


